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บทน า 
 
๑.๑ นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสถาบันโรคทรวงอก 
 รัฐบาลได้กําหนดให้การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบเป็นวาระสําคัญ โดยได้กําหนดเป็นนโยบายรัฐบาล แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต 
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและ
การขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ําซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน 
 สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ยึดหลักประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการกรมการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านที่จําเป็นเพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอภายใต้ค่านิยมสถาบันโรค
ทรวงอก “CCIT” ค่านิยมกรมการแพทย์ “MOPH DMS” และ ค่านิยมกระทรวง
สาธารณสุข “MOPH” 
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 ถ่อมตนอ่อนน้อม 
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ใส่ใจประชาชน 

กรมการแพทย์ 
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มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ 
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For The Nation 
พร้อมน าระดับชาติ 

 Moving Together 
 

สามารถไปด้วยกัน 
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ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลง  

 TRUST 
 

เป็นทีพ่ึ่ง 
ประชาชน  
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แข่งขันพัฒนา 
สมรรถนะ  

 INNOVATION 
 

นวัตกรรมเด่นดี  
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Centered 

 

ใส่ใจประชาชน 



 ยึดหลัก "นโยบายด้านจริยธรรมบุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก" 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต 
ไม่เลือกปฏิบัติปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและวินัยข้าราชการการแสดงความคิดเห็น
ตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต การรักษาคําพูดมีสัจจะและเชื่อถือได้การแสดงให้ปรากฏ
ถึงความมีจิตสํานึกในความเป็นข้าราชการการยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณ 
แห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์กล้ารับผิดและ
รับผิดชอบการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทาง ราชการ 
การยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการแม้ตกอยู่ 
ในสถานการณ์ที่อาจมีความยากลําบากการกล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความถูกต้องเป็นธรรมแม้อาจก่อความไม่พึงพอใจแก่ผู้เสียประโยชน์และการยืนหยัด
พิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความ
มั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงานหรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต 
  

การให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย
และไม่เลือกปฏิบัติ 

5 

4 3 7 

2 1 

การยึดม่ันใน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

การมีจิตส านึก 
ที่ดี ซ่ือสัตย์ 
สุจริต และ
รับผิดชอบ 

การยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติ

เหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การยืนหยัดท า 
ในสิ่งที่ถูกต้อง 
เป็นธรรมและ
ถูกกฎหมาย 

การให้ข้อมูลข่าวสาร 
แก่ประชาชนอย่าง 

ครบถ้วน ถูกต้อง และ 
ไม่บิดเบือน 
ข้อเท็จจริง 

การยึดมั่นใน 
หลักจรรยา 

วิชาชีพขององค์กร 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน รักษา 

มาตรฐานมีคุณภาพ
โปร่งใสและตรวจสอบได ้

การยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
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 2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 ๒.๑ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังและเต็มกําลังความสามารถที่มีอยู่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย
จะต้องไม่ให้งานในหน้าที่เสียหาย  
 ๒.๒ ละเว้นจากการกระทําทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตําแหน่ง
หน้าที่ของตนหรือของข้าราชการอื่นไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการอื่นโดยมิชอบ  
 ๒.๓ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม  
 ๒.๔ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบโดยพลัน  
 ๒.๕ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนให้ความร่วมมือ 
 ๒.6 ไม่สั่งการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
ในกรณีสั่งการด้วยวาจาดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์ตาม
คําสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาการต่อไป 
 3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓.๑ ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นมาประกอบการใช้
ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือโทษต่อบุคคลอื่น  
 ๓.๒ ไม่ใช้เวลาราชการเงินทรัพย์สินบุคลากรหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวของตนหรือผู้อื่น  
 ๓.๓ ไม่กระทําการใดหรือดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะ
ส่วนตัวก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน้าที่  
 3.๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่น
ต้องยึดหลักถือประโยชน์ ของทางราชการ 
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 ๓.๕ ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้บุคคลอื่นเรียกรับหรือยอมรับ
ซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการให้
โดยธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป  
 ๓.6 ไม่ใช้ตําแหน่งหรือกระทําการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด
เพราะมีอคติ  
 ๓.๗ ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการการดําเนินการหรือการกระทํานิติ
กรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย 
 4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
 ๔.๑ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญกฎหมายกฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่เห็นว่าคําสั่งผู้บังคับบัญชาหรือการดําเนินการใดที่ตนมี
ส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้  
 ๔.๒ ไม่หลีกเลี่ยงกฎหมายใช้หรือแนะนําให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่
ในความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นและต้องเร่งแก้ไขช่องว่าง
ดังกล่าวโดยเร็ว  
 ๔.๓ ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองหรือครอบครองทรัพย์สินสิทธิ
หรือประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นการเลี้ยงกฎหมายหรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือ
ครองสิ่งดังกล่าวแทนตนหรือปกปิดทรัพย์สินของตน  
 ๔.๔ เมื่อทราบว่ามีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการ
ของตนหัวหน้าส่วนราชการต้องดําเนินการที่จําเป็นเพื่อให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้น
โดยเร็ว  
 ๔.๕ เมื่อได้รับคําร้องหรือคําแนะนําจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือ
หน่วยงานอื่นว่ากฎหมายกฏหรือข้อบังคับที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ
ของตนสร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชนหรือสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นต้อง
ดําเนินการทบทวนกฎหมายกฏหรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว 
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 5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเลี่ยงละเลยหรือละเว้นการใช้
อํานาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย  
 ๕.๒ ปฏิบัติหน้าที่หรือดําเนินการอื่นโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่กระทําการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือ
ก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอํานาจตามกฎหมาย  
 ๕.๓ ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี
ปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรม  
 ๕.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์การอภิปรายการแสดงปาฐกถาการบรรยาย
หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมืองเว้นแต่เป็นการ
แสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา  
 ๕.๕ ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษแก่ญาติพี่น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มี
พระคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
 ๕.๖ ไม่ลอกหรือนําผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุ
แหล่งที่มา  
 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 6.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่นอันไม่ใช่การ
ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
 ๖.๒ ชี้แจงแสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทําการอัน
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอืน่ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคําขอของบุคคลหรือ
เมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองได้กําหนดยกเว้นไว้  
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 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
 ๗.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดี
ที่สุดจนเต็มกําลังความสามารถ  
 ๗.๒ ใช้งบประมาณทรัพย์สินสิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ด้วย
ความประหยัดคุ้มค่าไม่ฟุุมเฟือย  
 ๗.๓ ใช้ความรู้ความสามารถความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด  
 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 8.๑ ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือสนับสนุนให้นําการปกครองในระบอบอื่นที่ไม่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย  
 8.๒ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์พระ
ราชินีและพระรัชทายาทไม่ว่าทางการหรือวาจา 
 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 9.๑ ไม่ละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรมศาสนาและประเพณี  
 9.๒ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมโดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว
และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด  
 9.๓ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์มีผลงานดีเด่นมีความรู้
ความสามารถและขยันขันแข็งไม่เลือกที่รักมักที่ชังและยึดมั่นในระบบคุณธรรม  
 ๙.๔ ไม่กระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่
ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 
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๑.๒ มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 สถาบันโรคทรวงอกได้นํามาตรการ ๓ป. ๑ค. ด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุขมาประยุกต์ใช้ใน
องค์กร ประกอบด้วย 
 ปลุกจิตส านึก สร้างจิตสํานึกปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการ
ทุจริตที่ตัวบุคคลสร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม 
 ป้องกัน สร้างระบบคุณธรรมและยกระดับความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
 ปราบปราม ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่
กําหนดมาตรการลงโทษผู้กระทําผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
 เครือข่าย สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝูา
ระวังแจ้งเบาะแสและสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบเผยแพร่ต่อบุคลากร
กรมการแพทย์เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับ 
 
1.3 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 สถาบันโรคทรวงอก ได้แสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตาม 
หลักธรรมาภิบาลเพื่ อ ให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่ างรั ฐธรรมนูญแห่ ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช๒๕๔๖ รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล อันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจ 
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ในการบริหารงานภาครัฐ จึงได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีอัน
ประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ ๑.  ด้านรัฐสั งคมและสิ่ งแวดล้อม 
๒. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓. ด้านองค์การ และ ๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
รวมถึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ 
และค่านิยม ร่วมสําหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง 
 
 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน 
และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักประกอบด้วย 

นโยบาย 
ด้านรัฐ สังคม

และสิ่งแวดล้อม 

1. 2. 

4. 3. 
นโยบายด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน  

นโยบายด้าน
ผู้รับบริการ  
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

นโยบายด้าน
องค์การ  
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๑. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายหลัก : กระตุ้น ส่งเสริม เน้นย้ําให้ทุกหน่วยงานดําเนินงานโดยคํานึงถึงการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
แนวทางปฏิบัติ 
๑.๑ ทุกหน่วยงานในสถาบันโรคทรวงอกรับรู้และเข้าใจยุทธศาสตร์และวัฒนธรรม
องค์การ 
๑.๒ ทุกหน่วยงานในสถาบันโรคทรวงอกดําเนินการตามมาตรการประหยัดน้ํา 
๑.๓ ทุกหน่วยงานในสถาบันโรคทรวงอกดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
๑.๔ สถาบันโรคทรวงอกมีการดําเนินการจัดการขยะมีพิษอย่างเป็นระบบ 
 
๒. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นโยบายหลัก : มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพต่อผู้รับบริการและตรงกับความต้องการ
ของผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
แนวทางปฏิบัติ 
๒.๑ ทุกหน่วยงานในสถาบันโรคทรวงอกมีการปรับตัวและพัฒนากระบวนการทํางาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคุณภาพการบริการทั้งเรื่องรูปแบบและการเข้าถึง
บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ คุณภาพของบริการที่  
ส่งมอบ ความโปร่งใสในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการรับบริการที่มุ่งเน้นการ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และการส่งมอบบริการที่เป็นที่ยอมรับได้ 
มาตรฐาน 
๒.๒ ทุกหน่วยงานในสถาบันโรคทรวงอกมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานให้มีคุณภาพและตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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๓. นโยบายด้านองค์การ 
นโยบายหลัก : 
- ส่งเสริม ปลูกฝัง ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงโดยเน้นย้ําถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
ดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
- มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน รวมทั้งให้ความสําคัญกับคุณภาพและ
ผลกระทบของงาน และการทํางานร่วมกันเป็นเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ 
แนวทางปฏิบัติ 
๓.๑ ทุกหน่วยงานดําเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ ตามแนวทางของ 
COSO และธรรมาภิบาล 
๓.๒ สถาบันโรคทรวงอกมีการพัฒนาคุณภาพ (HA: Hospital Accreditation) 
๓.๓ ทุกหน่วยงานในสถาบันโรคทรวงอกบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะ 
 
๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
นโยบายหลัก 
- มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
แนวทางปฏิบัติ 
๔.๑ ทุกหน่วยงานในสถาบันโรคทรวงอกมีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อองค์การ 
๔.๒ ทุกหน่วยงานในสถาบันโรคทรวงอกมีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
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 ๑.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) 
 สถาบันโรคทรวงอก เล็งเห็นความสําคัญในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต และระบบการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และเพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ พ .ศ. 2560-
2564 จึงได้ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessment:ITA) 
ขึ้นเพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตคอรัปชั่น และระบบการ
ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส รวมถึงการมีส่วนรวมในการสร้างวัฒนธรรมต้านการ
ทุจริต และยกระดับมาตรฐานจริยธรรมคุณธรรม ความโปร่งใส พร้อมกับช่วยปูองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สถาบันโรคทรวงอกได้จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีมาตรการและแนวทางการดําเนินการดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) การเปิดเผยข้อมูล สถาบันโรคทรวงอกมีการกําหนดมาตรการ 
กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

การเปิดเผยข้อมูล 

การมีส่วนร่วม 

การจัดซื้อจัดจา้ง  

การด าเนินงานตามภารกจิ  

เจตจ านงสุจรติ 
ของผู้บริหาร  

การปฏิบัติงาน 
ตามหน้าที่  

1 2 3 4 

6 7 

5 

8 
9 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

มาตรฐานและความเป็นธรรม 
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

การรับสินบน  
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 (2) การมีส่วนร่วม สถาบันมีวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
 (3) การจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปี (ที่ผ่านมา) มีการกําหนดมาตรการ วางระบบในการดําเนินการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี มีการ
เผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
 (4) การด าเนินงานตามภารกิจ สถาบันโรคทรวงอกมีการเผยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  มีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี (ที่ผ่านมา) มีการเผยแพร่การกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 (5) การปฏิบัติงานตามหน้าที่  สถาบันมีการดําเนินการกําหนด
มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา โดยการประกาศตามมาตรการกรมการแพทย์กําหนดให้
หน่วยงานดําเนินการ 
 (6) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร สถาบันโรคทรวงอกมีการนําภาพการ
จัดกิจกรรมของผู้บริหารกรมการแพทย์เผยแพร่หน้า Website และภายในสถาบัน 
โดยผู้บริหารนํากล่าวเจตนารมณ์แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สําเร็จตาม
พันธกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 
 (7) การรับสินบน สถาบันมีมาตรการปูองกันการรับสินบนได้แก่ 
การจ่ายเงินค่าสินค้า หรือ ค่าจ้าง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด เพื่อปูองกัน  
รับสินบน หรือ การรับของฝากจากคู่ค้าเพื่อให้ดําเนินการเบิกจ่ายอย่างรวดเร็ว  
โดยประกันเวลา ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันตรวจรับจํานวน ๕ ครั้ง 
 (8) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน มีการวางระบบ  
ในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
 (9) มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
สถาบันมีคู่มือการปฏิบัติงานอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน แสดง
ขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ เช่ือมโยงบนหน้า Website ของสถาบันโรคทรวงอก  
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บทที่ 2 
ระบบการป้องกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจ
หลักและภารกิจสนับสนุน 
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บทท่ี 2 
 

ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 

 
ระบบการปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
     ๒.๑ ระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
 (๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 กรมการแพทย์กําหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะงาน ในส่วนของกรมการแพทย์ตามหลักจรรยาข้าราชการตาม
มาตรา๗๘แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ระบุ
ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกําหนดไว้โดย
มุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการโดยเฉพาะใน
เรื่องต่อไปนี้ 
 ๑. การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง 
 ๒. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
 ๓. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 ๔. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
 ๕. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 และตามมาตรา๗๙แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ระบุข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่
เป็นความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อน
เงินเดือนหรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา 
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 (๒) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
 กรมการแพทย์ได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดีประกอบด้วย
นโยบายใน ๔ ด้าน คือ 
 ๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 ๒. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ๓. ด้านองค์การ  
 ๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยกําหนดตามข้อบังคับตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
หมวด๔ การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 มาตรา๒๐ เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการกําหนดเปูาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้อง
เผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย 
 มาตรา๒๓ ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดย
เปิดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่วน
ราชการที่จะได้รับประกอบกัน 
 
หมวด๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 มาตรา๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือ
การติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทํา
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ทําการของส่วนราชการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เก่ียวข้องเข้าตรวจดูได้ 
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หมวด๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
 มาตรา๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจ
ใดมีความจําเป็นหรือสมควรที่จะได้ดําเนินการต่อไปหรือไม่โดยคํานึงถึงแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินนโยบายของคณะรัฐมนตรีกําลังเงินงบประมาณของประเทศ
ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน 
 
หมวด๗ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 มาตรา๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน
หรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกันให้ส่วนราชการกําหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบ
เป็นการทั่วไปส่วนราชการใดมิได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. 
พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลักษณะที่สามารถกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้หรือส่วน
ราชการได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกิน
สมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 
 มาตรา๓๘ เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจาก
ประชาชนหรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคําถามหรือแจ้งการ
ดําเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในเวลาที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๓๗ 
 มาตรา๓๙ ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วน
ราชการเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
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 มาตรา๔๒ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความสะดวก รวดเร็วให้ส่วนราชการที่มีอํานาจออกกฎระเบียบข้อบังคับหรือ
ประกาศเพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎระเบียบข้อบังคับ
หรือประกาศนั้นเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยากซ้ําซ้อนหรือความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
โดยเร็วต่อไป 
 มาตรา๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆโดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่อง
เปิดเผยเว้นแต่กรณี มีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของ
ประเทศความมั่นคงทางเศรษฐกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือการ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจึงให้กําหนดเป็นความลับได้เท่าที่จําเป็น 
 
หมวด๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 มาตรา๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา๙ (๓) แล้ว
ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการให้บริการความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด 
 มาตรา๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลให้ส่วนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตําแหน่งที่ปฏิบัติประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่
หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 
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 (๓) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐มาตรา๒๗๙
กําหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้นโดย
จะต้องมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อให้การบังคับ ใช้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทําการ
ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย
ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาโดยถี่
ถ้วนแล้วเห็นว่าตําแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตําแหน่งมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้
ราชการแผ่นดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมดังนั้นการใช้
อํานาจ เพื่อให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วงข้าราชการพลเรือนทั้งปวงจึงต้องมีคุณธรรม
ซึ่งเป็นการอันพึงทําเพราะนําประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเองและศีลธรรมซึ่ง
เป็นการอันพึงเว้นเพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเองประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนอันเป็นความประพฤติที่ดีงามสมกับความเป็นข้าราชการ 
 อนึ่งมาตรา ๒๘๐ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอํานาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้
คําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา๒๗๙และส่งเสริมให้
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกใน
ด้านจริยธรรมรวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระทําที่มีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม
เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมดํา เนินการ
บังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา๒๗๙ดังนั้นบุคคลผู้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนทุกตําแหน่งจึงมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติมีความเป็นกลางทางการเมืองอํานวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของ รัฐ 
๙ ประการของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินดังนี ้
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       การยึดมั่นในคุณธรรมและ 
                          จริยธรรม 
                                                     การมีจิตส านึกที่ดซีื่อสัตย์  
                                                                    สุจริตและรับผิดชอบ 
การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ 
 เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี 
                  ผลประโยชน์ทับซ้อน                               การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง            
                                                                      เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
     การให้บริการแก่ประชาชนด้วย  
         ความรวดเร็วมีอัธยาศัยและ 
                          ไม่เลือกปฏิบัติ                                     การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน                  
                                                                          อย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่  
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษา                                บิดเบือนข้อเท็จจริง 
     มาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส 
                 และตรวจสอบได้                              การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 
                                                                         อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ 
                        ขององค์กร 
 

 เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบค่านิยมหลักสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันผู้ตรวจการแผ่นดินได้ ใหค้ําแนะนําให้หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ ก.พ. 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเป็นประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนเพื่อให้ข้าราชการทั้งหลายเกิดสานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมใน
หน้าที่ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชนและ
ดํารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงามสมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใช้บังคับเป็นมาตรฐานกลางไว้
ดังต่อไปน้ี 
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หมวด๑ บทท่ัวไป 
 
 ข้อ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันครบ
เก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ๒ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี ้
 “ประมวลจริยธรรม” หมายความว่าประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนฉบับนี ้
 “ข้าราชการ” หมายความว่าข้าราชการพลเรือนพนักงานราชการและ
ลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน 
 “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีที่
เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค 
 “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความว่าคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําส่วนราชการ 
 “ของขวัญ” หมายความว่าของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 
หมวด๒ จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 
 ข้อ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่
ถูกต้องและเป็นธรรมโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี ้
 (๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทําการ
เลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทําใดของ
ข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรมข้าราชการต้องไม่กระทําการดังกล่าวหรือหาก
กําลังกระทําการดังกล่าวต้องหยุดกระทําการและส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่ากํารกระทํานั้นขัด
ประมวลจริยธรรมข้าราชการจะกระทําการนั้นมิได้ 
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 (๒) เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ข้าราชการมีหน้าที่
ต้องรายงานการฝุาฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
และหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝุาฝืน
จริยธรรมต้องรายงานต่อปลัดกระทรวงหรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้า
ส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณีและหรือคณะกรรมการจริยธรรม 
 (3) ต้องรายงานการดํารงตําแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนในนิติบุคคล ซึ่งมิใช่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนราชการส่วน
ท้องถิ่นหน่วยงานอื่นของรัฐและกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ต่อหัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมในกรณีที่การดารงตําแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรืออาจทําให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหายความในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับการเป็น
ลูกจ้างการรับจ้างทําของการเป็นตัวแทนการเป็นนายหน้าและการมีนิติสัมพันธ์อื่นใน
ทํานองเดียวกันด้วย 
 (๔) ในกรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทําซึ่งมี
ลักษณะตาม (๒) ของข้อนี้ หรือมีการเสนอเรื่องซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของข้อนี้ผ่าน
ข้าราชการข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทําดังกล่าวและบันทึกการคัดค้าน
ของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้นแล้วแต่กรณี 
 
 ข้อ๔ ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
เสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยอย่างน้อย
ต้องวางตนดังนี ้
 (๑) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
และเต็มกําลังความสามารถที่มีอยู่ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วยจะต้องไม่
ทําให้งานในหน้าที่เสียหาย 
 (2) ละเว้นจากการกระทําทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ตําแหน่งหน้าที่ของตนหรือของข้าราชการอื่นไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ 
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 (๓ )  ใช้ ดุ ลพินิ จและตั ดสิน ใจ ในการปฏิบั ติหน้ าที่ ด้ วยความรู้
ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตนตามข้อมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 
 (๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้
ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 
 (๕) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วนเมื่อได้รับ
คําร้องขอในการตรวจสอบ 
 (๖) ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่อง
เป็นลายลักษณ์อักษรตามคําสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
 
 ข้อ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยอย่างน้อยต้อง 
วางตนดังนี ้
 (๑) ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่
น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 
 (๒) ไม่ใช้เวลาราชการเงินทรัพย์สินบุคลากรบริการหรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่ได้รับ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 (๓) ไม่กระทําการใดหรือดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว
ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน้าที่ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการ
กระทําดั งกล่าวไว้ ก่อนแล้วแจ้ งให้ผู้ บั งคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด
แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 
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 (๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้ําที่อื่น
ในราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทาง
ราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มอันจําเป็นต้อง
วินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ 
 

 ข้อ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย
ตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 
 (๑) ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับซึ่ง
ของขวัญแทนตนหรือญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่
ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
 (๒) ไม่ใช้ตําแหน่งหรือกระทําการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด
เพราะมีอคติ 
 (๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการการดําเนินการหรือการทํานิติกรรมหรือ
สัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ
ประมวลจริยธรรมนี ้
 

 ข้อ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อย่างตรงไปตรงมาโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 
 (๑) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญกฎหมายกฎข้อบังคับหรือมติ 
 (๒) คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีข้อทักท้วง
ว่าการกระทําไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญกฎหมายกฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ
ด้วยกฎหมายข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณาและจะดําเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่แล้ว 
 (๓) ในกรณีที่เห็นว่าคําสั่งผู้บังคับบัญชาหรือการดําเนินการใดที่ตนมี
ส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบ 
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ด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมายกฎหรือข้อบังคับต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกรณี
ที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องทําเรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาและส่งเรื่องให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการให้ได้ข้อยุติทาง
กฎหมายต่อไป 
 (๔) ไม่เลี่ยงกฎหมายใช้หรือแนะนําให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของตน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นและต้องเร่งแก้ไขช่องว่าง
ดังกล่าวโดยเร็ว 
 (๕) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สินสิทธิหรือ
ประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมายหรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่ง
ดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน 
 (๖) เมื่อทราบว่ามกีารละเมิดหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายในสว่นราชการของ
ตนหัวหน้าส่วนราชการต้องดําเนินการที่จําเป็นเพื่อให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 
 

 ข้อ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลางทางการ
เมืองให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมโดย
อย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 
 (๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเลี่ยงละเลยหรือละเว้นการใช้
อํานาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
 (๒) ปฏิบัติหน้าที่หรือดําเนินการอื่นโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่กระทําการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อ
ภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอํานาจตามกฎหมาย 
 (๓) ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี
ปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่น
กําเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเว้นแต่จะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนด
ขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับ
บุคคลอื่นหรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
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 (๔) ละเว้นการให้สัมภาษณ์การอภิปรายการแสดงปาฐกถาการบรรยาย
หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมืองเว้นแต่เป็นการ
แสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
 (๕) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้
มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
 (๖) ไม่ลอกหรือนําผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุ
แหล่งที่มา 
 

 ข้อ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มา
จากการดําเนินงานเพื่อการในหน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน
ถูกต้องทันการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 
 (๑) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่นอันไม่ใช่การ
ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
 (๒) ชี้แจงแสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทําการอัน
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอืน่ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคําขอของบุคคลหรือ
เมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กําหนด ยกเว้น ไว้ทั้งนี้
จะต้องดําเนินการภายในสิบห้าวันทําการนับแต่กระทําการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ 
 

 ข้อ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัดโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 
 (๑) ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดี
ที่สุดจนเต็มกําลังความสามารถ 
 (๒) ใช้งบประมาณทรัพย์สินสิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ด้วย
ความประหยัดคุ้มค่าไม่ฟุุมเฟือย 
 (๓) ใช้ความรู้ความสามารถความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
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 ข้อ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 
 (๑) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือสนับสนุนให้นําการปกครองในระบอบอื่นที่ไม่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
 (๒) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์
พระราชินีและพระรัชทายาทไม่ว่าทางกายหรือทางวาจา 
 
 ข้อ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดํารงตนรักษาชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ของราชการโดยรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 
 (๑) ไม่ละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรมศาสนาและประเพณีในกรณีที่มีข้อ
ขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรมศาสนาหรือประเพณี
ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 
 (๒) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้น
ต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมโดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือ
บุญคุณส่วนตัวและควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดย
เคร่งครัด 
 (3) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้น
ต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์มีผลงานดีเด่นมี
ความรู้ความสามารถและขยันขันแข็งไม่เลือกที่รักมักที่ชังและยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
 (๔) ไม่กระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่
ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 
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 (๔) จรรยาข้าราชการพลเรือนกรมการแพทย์ 
 กรมการแพทย์มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้านการบําบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฝุายกาย โดยมีการศึกษา วิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม การเพิ่มพูนความรูและ
ทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพให้บริการ
ทางการแพทย์เฉพาะด้านหรือในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างได้มาตรฐาน
เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจการให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานจึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการซึ่งต้องมีจิตสํานึกในหน้าที่กระทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม
เสียสละและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 ดังนั้นสถาบันโรคทรวงอกจึงยึดหลักจรรยาข้าราชการกรมการแพทย์
เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติราชการและประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ
และบุคลากรในสถาบันโรคทรวงอกให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทรงไว้ซึ่งเกียรติและ
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการที่ดี ดังน้ี  

7 
 
 
 
 

การ
ด ารงชีวิต
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 
 
 
 
 
 

ความซื่อสัตย์
สุจริตและ
รับผิดชอบ 

2 
 
 
 
 
 

ยึดมั่นและ 
ยืนหยัดใน 
สิ่งที่ถูกต้อง 

3 
 
 
 
 
 

ไม่เลือก 
ปฏิบัติอย่าง 
ไม่เป็นธรรม 

4 
 
 
 

การมุ่ง 
ผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน 

5 
 
 
 
 

ความโปร่งใส
และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

6 
 
 
 
 

การเคารพ
บุคคลและ

องค์กร 
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 (๕) มาตรฐานทางจริยธรรมของสถาบันโรคทรวงอก 
 สถาบันโรคทรวงอก ได้จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของสถาบัน 
โรคทรวงอก เพื่อให้บุคลากรของสถาบันยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน ดังนี้ 
 ซื่อสัตย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ตรง
ต่อเวลา และอุทิศเวลาให้ทางราชการ 
 โปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผย ไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการที่เป็นความลับเพื่อเอื้อประโยชน์ หรือเป็นภัยต่อประชาชน 
 ใส่ใจทุกบริการ บริการประชาชนด้วยความเป็นกลาง เป็นธรรม และ
ความเสมอภาค ด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ และเอื้ออาทร 
 (6) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐มุ่งเน้น
การประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐใน๓มิติคือมิติการเปิดเผยและการ
ตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมิติของการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ในลักษณะของการจัดเตรียม
ความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเอกสารหลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อม
ด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ .ศ. 
๒๕๔๐ ของภาครัฐและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่
ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อ
สาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวางถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็วมาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐมีความสําคัญต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่า  
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และมีประสิทธิภาพโดยเป็นกระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐได้ดําเนินการเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จาก
ทุกฝุายรวมทั้งการให้การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและมี
มาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่กําหนด
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐มีประโยชน์ทั้งต่อภาค
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐดังน้ี 
 ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
 ๑. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารและกระบวนการทํางานอื่นๆจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 
 ๒. สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
 ๓. สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทํางานของ
หน่วยงานภาครัฐได้ 
 ๔. มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
และสังคม 
 ๕. สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินการในกิจกรรมต่างๆของ
หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช้ช่องทางผ่านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 
 ๑. มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กําหนดภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๒. มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความ
โปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดําเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้ง
ในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 
 ๓. มีเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดแนวทางการประเมินผลและสามารถใช้
เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเองภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ 
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 ๔. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสเป็นแบบประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของ
หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพื่อกิจการอื่น 
 ๕. ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ
และสามารถพัฒนาระบบกลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพถูกต้องเป็นธรรม
และรวดเร็วมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย
เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิดและกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐโดยมี ตัวชี้วัด
มาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงาน๕ประการได้แก ่
 ๕.๑ การจัดทําและเผยแพร่โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 ๕.๒ การจัดทําวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปีของ
หน่วยงาน 
 ๕.๓ การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 ๕.๔ การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
 ๕.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของ
หน่วยงาน 
 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 
 มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชนเป็นมาตรฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการทําหน้าที่โดย
ความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อโต้แย้งที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็น
การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่
เหมาะสมกับการให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนโดยมี
ตัวช้ีวัดมาาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน๖ประการได้แก ่
 ๑. การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
 ๒. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้โดยไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ 
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 ๓. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
 ๔. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของ
ประชาชน 
 ๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๖. การจัดทําระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่
ประชาชน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดเผยการตรวจสอบได้และการส่งเสริม
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของภาค
ประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 (7) มาตรฐานขั้นต่ าของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
 “ผู้ประกอบการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งขายสินค้าหรือ
ให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า 
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยงานธุรการของศาล 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา 
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือใน
รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและให้หมายความรวมถึง
กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายกําหนดให้ใช้อํานาจหรือได้รับมอบ  
ให้ใช้อํานาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของ
รัฐด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารง
ตําแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการ
เสนอราคา 
 “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการ
กํากับดู และดําเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการเสนอราคา 
 “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานประจําภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน 
พนักงานทดลองงานและพนักงานที่มีสัญญาจ้างพิเศษ 
 “ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีผลประโยชน์ใดๆ กับ
การดําเนินธุรกิจ 
 “การทุจริตคอร์รัปชัน” หมายความว่า การใช้อํานาจที่ได้มาหรือการใช้
ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ของบริษัท ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชันให้
หมายรวมถึงสินบน สิ่งของที่มีมูลค่า สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด การมีผลประโยชน์
ทับซ้อน ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ และระหว่างบุคคลหรือกิจการในเอกชน
ด้วยกันเอง 
  

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ 34 
งานคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอ านวยการ 



 “การติดสินบน” หมายความว่า การเสนอ การสัญญา หรือการมอบ 
รวมทั้งการเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของที่มีมูลค่า ไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่
เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 
 “สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด ที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรีที่ให้เป็นรางวัล หรือให้เป็นสินน้ําใจ  
การให้สิทธิพิเศษ ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก 
ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตรตั๋วหรือหลักฐานอื่นใด 
 ข้อ 3 ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินใน
การจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการ
ปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม และระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
 ข้อ  4 แนวทางการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํ าของนโยบายและ 
แนวทางการปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี จะต้อง
ด่าเนินการ ดังน้ี 
 (๑) ผู้ประกอบการจะต้องมีการกําหนดนโยบายและแนวทางการปูองกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างดังน้ี 
      (๑.๑) มีการกําหนดนโยบาย วิธีการหรือมาตรการปูองกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
      (๑.๒) มีการกําหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 (๒) นโยบายและแนวทางการปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องครอบคลุม 
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      (2.1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ประกอบการ โดยจะต้องห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคล
ที่สาม ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการมีการติดสินบน ประกอบด้วย ไม่ให้ เสนอ
ให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือจูงใจให้ร่วมดําเนินการใดๆทั้งใน
ทางตรงและทางอ้อม อันเป็นการให้ประโยชน์ในการเสนอราคาหรือการสมยอมกันใน
การเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ อันนํามาซึ่งความได้เปรียบและได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนบางประการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการปฏิบัติงานตามสัญญา  
ทั้งก่อนระหว่างการเสนอราคา และหลังการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือเพื่อรักษา
ผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 
      (2.2) การทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย การช่วยเหลือทาง
การเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตน เงินสนับสนุนมี
วัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบต่อธุรกิจของตน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่อาจเป็นช่องทางให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกระทําการทุจริต เช่น ค่าของขวัญ ค่าต้อนรับ
ลูกค้า ซึ่งท่าให้เกิดการใช้อํานาจอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
การให้ของขวัญหรือบริการ การให้เงินสดหรือสิ่งของทดแทนเงินสด และการสมยอม
กันในการเสนอราคา 
 (๓) ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์นโยบาย
และแนวทางการปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 
      (3.1) จัดให้มีการสื่อสารประกาศหรือเผยแพร่นโยบายและ 
แนวทางการปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้รับทราบ 
      (3.2) จัดให้มีการอบรมหรือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับ
การอบรมเกี่ยวกับนโยบายวิธีการหรือมาตรการปูองกันการทุจริตที่บริษัทหรือ
หน่วยงานอื่นจัดข้ึน 
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 (3 .3)  จัดให้มีการ เผยแพร่นโยบายและแนวทางการปูองกัน 
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคคลภายนอกทราบผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน เอกสารแผ่นพับ เป็นต้น 
 (๔) มีการกําหนดบทลงโทษหรือข้อบังคับสําหรับผู้กระทําการทุจริต 
 (๕) จัดให้มีช่องทางหรือระบบการแจ้งเบาะแส ของข้อมูลเกี่ยวกับ 
การทุจริต หรือพบการกระทําที่ส่อทุจริต 
 (๖) มีการกําหนดหน่วยงานภายในที่ท่าหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินการปูองกันการทุจริตที่ชัดเจน 
 ข้อ 5 ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการจัดซื้อจัด
จ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องแนบเอกสารที่เป็นนโยบายและ 
แนวทางการปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา 
 ข้อ 7 หน่วยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขในขอบเขตของงาน และประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างว่าคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องมีนโยบายและแนวทางการ
ปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้ง ต้องแนบเอกสารหลักฐาน และ  
แบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มี
วง เงินตั้ งแต่  500 ล้ านบาทขึ้น ไป ประกอบเป็น เอกสารการเสนอราคา 
โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการดําเนินการตามแบบตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อ  
จึงจะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ข้ อ  8  ให้ประธานกรรมการความร่ วมมื อปู อ งกันการทุ จริ ต 
เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี ้
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 (8) สาระส าคัญพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑. การก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ฝ่ายบริหาร 
 มาตรา ๕  มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

4 
5 

7 

3 กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิต
สาธารณะ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทาง
ราชการ 
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 ๒. การก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าประมวลจริยธรรม 
        มาตรา ๖  ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมี
หน้าที่จัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบในกรณี
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ ให้องค์กร
ต่อไปนี้เป็นผู้จัดทําประมวลจริยธรรม 
         (๑) คณะรัฐมนตรี สําหรับข้าราชการการเมือง 
         (๒) สภากลาโหม สําหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 
        (๓) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สําหรับผู้บริหารและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
        (๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน สําหรับผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
         ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด ให้ ก.ม.จ. เป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย  
        ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้อกําหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจ
ที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้ การจัดทําประมวลจริยธรรมและ
ข้อกําหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กําหนด
ตามมาตรา ๑๔ ด้วย 
 
 ๓. การก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) 
     มาตรา ๘  กําหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง 
เรียกโดยย่อว่า “ก.ม.จ.” ประกอบด้วย 
      (๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เป็นประธานกรรมการ 
      (๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย เป็นรอง
ประธานกรรมการ 
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      (๓) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และสภากลาโหม อย่างละ
หนึ่งคน 
      (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินห้าคน
เป็นกรรมการ 
      ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ ก.พ. 
แต่งตั้งข้าราชการในสํานักงาน ก.พ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของ ก.ม.จ. ก.ม.จ. อาจมีมติให้เชิญ
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ทําหน้าที่บริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือ
องค์การมหาชน หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอํานาจโดยตรงเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะพิจารณา หรือผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรม
ให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ผู้ที่ได้รับ
เชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการสําหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น 
     ให้สํานักงาน ก.พ. มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ 
การศึกษาหาข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ ก.ม.จ. คณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานที่แต่งตั้งโดย ก.ม.จ. รวมทั้งให้มีหน้าที่และอํานาจอื่นตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี ้
 

 ๔. หน้าที่และอ านาจของ ก.ม.จ. 
     มาตรา ๑๓  ก.ม.จ. มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปน้ี 
     (๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 
      (๒) กําหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน การดําเนิน
กระบวนการรักษาจริยธรรม รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง 
หรือผู้บังคับบัญชานําไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 
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  (๓) กําหนดแนวทางในการส่ง เสริมและพัฒนาเพื่ อ เสริมสร้ าง
ประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม
และยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งเสนอแนะมาตรการในการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่
หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 
      (๔) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม โดยอย่างน้อยต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และให้มีการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น 
      (๕) ตรวจสอบรายงานประจําปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๙ (๓) 
และรายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 
      (๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้     
 (๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
      การประเมินผลตาม (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ม.จ. 
กําหนดโดยอาจจัดให้มีองค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได ้
 
      มาตรา ๑๔  เพื่อให้การดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมและ
ข้อกําหนดจริยธรรมตามมาตรา ๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมและเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจตาม
มาตรา ๑๓  ให้ ก.ม.จ. มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ คู่มือ หรือแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง และ
หน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นหลักเกณฑ์สําหรับการจัดทําประมวลจริยธรรมและข้อกําหนด
จริยธรรม รวมทั้งการกําหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ใน
การนี้ ให้ ก.ม.จ. มีหน้าที่ให้คําแนะนําแก่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตาม
มาตรา ๖ วรรคสอง และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 ในกรณีที่ปรากฏแก่ ก.ม.จ. ว่า การจัดทําประมวลจริยธรรมขององค์กร
กลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือข้อกําหนดจริยธรรม
ของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ ก.ม.จ. แจ้งให้องค์กร
กลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดําเนินการโดยเร็ว 
 
 ๕. การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและน าจริยธรรมไปใช้ใน
กระบวนการบริหารงานบุคคล 
        มาตรา ๑๙  เพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจํา
หน่วยงานของรัฐ ในการนี้ อาจมอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้าน
จริยธรรม ธรรมาภิบาล หรือที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หรือคณะกรรมการและ
กลุ่มงานจริยธรรมประจําหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ 
   (๒) ดําเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งกําหนด
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และภาคเอกชน  
   (๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้จัดทํารายงานประจําปีตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ม.จ. กําหนดเสนอต่อ ก.ม.จ. โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจําปีผ่าน
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล หรือองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง แล้วแต่กรณี เพื่อ
ประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ เสนอต่อ ก.ม.จ. ด้วย 
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  มาตรา ๒๐  ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กร
ตามมาตรา ๖ วรรคสอง มีหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม
และการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งให้มีหน้าที่และอํานาจจัด
หลักสูตรการฝึกอบรมการเผยแพร่ความเข้าใจ ตลอดจนการกําหนดมาตรการจูงใจ
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐมีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝุาฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม โดยอาจกําหนดมาตรการเพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 
 
 ๖. การก าหนดระยะเวลาการจัดท าประมวลจริยธรรมและการรับรอง
ผลใช้บังคับประมวลจริยธรรมเดิม 
       มาตรา ๒๑  เมื่อ ก.ม.จ. ได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การจัดทํา
ประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๑๔ แล้ว ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กร
ตามมาตรา ๖ วรรคสอง จัดทําประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ ก.ม.จ. 
กําหนด 
       มาตรา ๒๒  บรรดาประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์
เกี่ ยวกับจริยธรรมของเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐที่ มีผลใช้บั งคับอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการกําหนดประมวลจริยธรรม หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
จริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 ๒.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง สถาบันโรคทรวงอก 

กรณีความเสี่ยงสูงต่อ 
การฟ้องร้องหรือมีโอกาสเกิด 
ความเสียหายต่อหน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหารสถาบันโรคทรวงอก 

PCT องค์กรแพทย์ 
คณะกรรมการ 

พัฒนาคุณภาพและ 
บริหารความเสี่ยง 

    -ทีม RRT ในระดับ รพ. 
- ทีมเจรจาไกล่เกลี่ยระดับ   
   รพ. 

PCT 
คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

และงานพัฒนาคุณภาพ 

QARM 
กลุ่มภารกิจด้าน 

วิชาการและ
การแพทย์ 

QARM 
กลุ่มภารกิจด้าน 
การพยาบาล 

 

QARM 
กลุ่มภารกิจด้าน 
การพัฒนาระบบ

สุขภาพ 

QARM 
กลุ่มภารกิจด้าน 

อ านวยการ 
 

ผู้บริหารบริหารความเสี่ยง ระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย/หน่วยงาน 

ผู้ปฏิบัติ 

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ 44 
งานคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอ านวยการ 



๒.3 การบริหารความเสี่ยง สถาบันโรคทรวงอก 
 Flow 1 การด าเนินงานใบรายงานอุบัติการณ์และเหตุการณ์ 
(Incident Report : IR) 

ผู้พบอุบัติการณ์และเหตุการณ์ 
- รายงานหัวหน้า 
- เขียนรายงาน IR 
- ตรวจสอบ/ลงนามยืนยันตามสายบังคับบัญชา 

ส านักงานกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ รับใบ IR 
(FM-CCIT-18-00/FM-CCIT-19-00)*  ลงทะเบียนก าหนดรหัส IR คณะท างานความเสี่ยงพิจารณา 

ผู้บริหารความเสี่ยง 
ระดับกลุ่ม/ฝ่าย ยืนยันระดับ 

ความสูญเสีย, ให้ข้อเสนอแนะ, 
พิจารณาส่งหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

ประธานคณะท างานบริหารความเสี่ยงฯ 
พิจารณาทบทวนการแก้ไข/ด าเนินการเมือ่ 

เหมาะสมครอบคลุมแล้ว ปิดประเด็น 

ส านักงานกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ รวบรวมสถิติ 
ส่งคณะท างานวิเคราะห์เพื่อรายงานผู้บรหิารระดับสูงและส่งข้อมูล  
IR ปิดประเด็นแล้ว ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและเก็บสถิติ 

ระดับ E-I 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการแก้ไข/วิเคราะห์ ** RCA ภายใน 3 วัน 

ระดับ A-D 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการแก้ไข/วิเคราะห์ภายใน 7 วัน 

*FM-CCIT-18-00 คือ แบบบันทึกรายงานอุบัติเหตุและ 
เหตุการณ์ ความเสี่ยงทางคลินิก 
 FM-CCIT-19-00 คือ แบบบันทึกรายงานอุบัติเหตุและ 
เหตุการณ์ ความเสี่ยงทั่วไป 
**RCA (Root Cause Analysis) หมายถึง การทบทวน 
/วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเชิงลึก คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ 

งานคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอ านวยการ 
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 Flow 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง ระดับ G-I (High Risk) : 
SENTINEL EVENT 

* ระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ A-I 
** อุบัติการณ์รุนแรง Sentinel Event 

รายงานผู้บริหารระดับสูงตามสายบังคับบัญชา “ทันท”ี 
- เขียนบันทึกเหตุการณ์ 
- หน่วยงานที่เกิดเหตุเขียนใบ IR 

รายงานผู้อ านวยการ/รอง ผอ.ด้านการแพทย์ 
“ทันท”ี 

ส านักงานกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 
รายงาน ประธานคณะท างานบริหารความเสี่ยงฯ 

- พิจารณาบันทึกเป็นใบ IR ด าเนินการตาม Flow 1 
- พิจารณาเป็นใบแสดงความคิดเห็น ด าเนินการตาม   
  Flow 4 (แนบแนวทางการแก้ไขภายใน 3 วัน) 

ส านักงานกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 
รวบรวมสถิติเสนอผู้บริหารสถาบัน 

และส านักยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ 

- ทีม RRT ในระดับ รพ. 
- ทีมเจรจาไกล่เกลี่ยระดับ รพ. 

อธิบดีกรมการแพทย์ 

ภายใน 1-3 วัน 

ส าเร็จ 

ผู้อ านวยการพิจารณา 
กรณีอาจส่งผลกระทบ 
ต่อชื่อเสียงของกรม 

กรณี ที่มีความเสี่ยงสูง 
ต่อการฟ้องร้อง 
หรือมีโอกาสเกิด 
ความเสียหายต่อ 
หน่วยงาน 

ผู้พบอุบัติเหตุและเหตุการณ/์ 
โทรศัพท์สายด่วน 30048/แบบเผชิญหน้า 

1. ด้าน Clinical Risk รายงานเวรตรวจกา
พยาบาล 
2. ด้าน Non-Clinical Risk รายงานเวรตรวจการ
อ านวยการ 

ในเวลาราชการ 

ที่ปรึกษางานบริหารความเสี่ยง/คณะท างาน RRT 
1. ประสานงาน/ลงพ้ืนที่ทันที 
2. ด าเนินการแก้ไขจัดการเบื้องต้น ตามแนวทาง
ปฏิบัติ 

ในเวลาราชการ 

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ 46 
งานคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอ านวยการ 



 
 
 Flow 3 แนวทางบริหารการรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ (Code : RM) 
 

ที่ปรึกษางานบริหารความเสี่ยง/คณะท างาน RRT 
1. รับฟังข้อมูลจากผู้ร้องเรียน 
2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเบื้องต้น 

STEP 1 

STEP 2 

STEP 4 

STEP 3 

ประสานงาน/ลงพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      - ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
      - ด าเนินการแก้ไขเบื้องต้น/ 
        บันทึกการรายงาน 
      - รายงานผลการด าเนินงานแก่ 
        ผู้ร้องเรียน (ภายใน 5-7 วัน) 

รายงานเสนอ 
ประธานคณะท างานบริหารความเสี่ยงฯ 

- พิจารณาบันทึกเป็นใบ IR ด าเนินการตาม Flow 1 
- พิจารณาเป็นใบแสดงความคิดเห็นด าเนินการตาม Flow 4 
(ด าเนินการแก้ไข พร้อมแนบแนวทางการแก้ไข 
ภายใน 5-7 วัน) 

ปฏิบัติตามแนวทาง Flow 2 

รับแจ้ง Code อื่น 

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ 

งานคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอ านวยการ 
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 Flow 4 แนวทางการบริหารความเสี่ยง ของคณะท างานบริหาร
ความเสี่ยงและงานพัฒนาคุณภาพ  

  

  

    

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (จดหมาย, บันทึก, ใบแสดงความคิดเห็น, ตัวบุคคล, 
โทรศัพท์, Facebook) 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 
- ที่ปรึกษางานบริหารความเสี่ยง พิจารณา 
- หาข้อมูลเพิ่มเติม/ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- พิจารณาส่งให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข 
- แนบใบแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี) 

ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ ข้อชมเชย 

1. ลงทะเบียนเก็บสถิต ิ
2. ส าเนาส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ติดตามการด าเนินการแก้ไข 
   - เร่งด่วนภายใน 3 วัน 
   - ไม่เร่งด่วนภายใน 5-7 วัน 

ผู้บริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย 
- พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ลงนามรับทราบ 
- รวบรวมรายงานผู้บริหาร/คณะกรรมการพัฒนา 
คุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

สรุปสถิติประจ าเดือน/ไตรมาส/ปี 
เสนอคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

1. ลงทะเบียนเก็บสถิติ 
2. ส าเนาส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. รวบรวมรายชื่อในแต่ละเดือน 
ส่งงานประชาสัมพันธ์ติดประกาศ 

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ 48 
งานคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอ านวยการ 



  Flow 5 แนวทางการบริหารสถิติงานบริหารความเสี่ยง 
  

กรณีเก็บสถิติความเสี่ยง (Unit Profile, 
บัญชีความเสี่ยงของหน่วยงาน) 

ไม่ต้องรายงานเป็น IR 

ด าเนินการแก้ไข 
(ภายในหน่วยงาน รวมทั้งประสานกับ

หน่วยงานอ่ืน) 

รายงานผู้บริหารความเสี่ยง ระดับกลุ่ม
งาน/ฝ่ายบันทึกสถิติของหน่วยงาน 

ส่งสถิติให้ผู้บริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย/ 
ทีม PCT ทุกเดือนเพื่อพิจารณา วางแผนพิจารณา และ

ให้ค าปรึกษาร่วมกับ QA แต่ละกลุ่มภารกิจรวมทั้ง
พิจารณาออก IR กรณีสถิติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

ผู้บริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย/ทีม 
PCT ประชุม/ร่วมกับคณะกรรมการ QA แต่ละกลุ่ม
ภารกิจ ประเมินและวิเคราะห์แก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ทุก 3 เดือน 

รายงานคณะท างานบริหารความเสี่ยงฯ 
ประจ าเดือน 

STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 

STEP 5 

STEP 6 

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ 

งานคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอ านวยการ 
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Flow 6 REPORTING SYSTEM 
 

ใบ IR, ข้อร้องเรียน, ข้อเสนอแนะ 

IR = จากผู้บริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย 
รายงาน (Clinical Risk, Non-clinical Risk) 

ส านักงาน 
- เก็บรวบรวมสถิติแต่ละประเภท 
- แยกตามสายงานแต่ละประเภท 
- ส่งคณะท างานวิเคราะห์/รายไตรมาส 

คณะท างานบริหารความเสี่ยงฯ 
วิเคราะห์ IR / รายไตรมาส 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 
รายงานต่อ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 
ออกนโยบายสู่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน 

STEP 5 

STEP 4 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 1 

STEP 6 

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ 50 
งานคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอ านวยการ 



Flow 6 REPORTING SYSTEM (ต่อ) 
 
 

ใบ IR, ข้อร้องเรียน, ข้อเสนอแนะ 

เก็บสถิติของหน่วยงาน 

วิเคราะห์แก้ไขในหน่วยงาน 

ผู้บริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย 
วิเคราะห์ ควบคุมสถิติให้เป็นไปตามเกณฑ์ STEP 4 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 1 หน่วยงาน 

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ 

งานคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอ านวยการ 
51 



บทที่ 3 
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักและภารกิจสนับสนุน 

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ 

งานคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอ านวยการ 
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บทท่ี 3 
 

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
 
๓.๑ ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรจะ
นํามาใช้ในการบริหารงานบุคคลเพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับ
ประโยชน์จากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้ร่วมกันผู้บริหารจะมี
เครื่องมือช่วยควบคุมให้การดําเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว้การมอบหมาย
หน้าที่และการสั่งการสามารถทําได้โดยสะดวกและรวดเร็วการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเช่ือถือเนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่
ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้โดยง่ายในส่วนของ
ผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานที่กําหนดไว้ถือเป็นสิ่งท้าทายที่ทําให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึง
เปูาหมายการปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้นเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือ
แนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพเพื่อไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์กรได้ร่วมกันกําหนดไว้เพื่อคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงาน
บุคคลนับเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค์กรเนื่องจากเป็นปัจจัย
ที่มีส่วนทําให้การพัฒนาองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้การ
บริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลในองค์กร นับตั้งแต่การสรร
หาบุคคลมาปฏิบัติงานการบรรจุแต่งตั้งการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานไป
จนถึงการให้บุคคลพ้นจากงานทั้งนี้เพื่อให้องค์กรได้คนดีมีความรู้ความสามารถและ
ความประพฤติดีมาปฏิบัติงานซึ่งการที่องค์กรจะได้บุคคลที่มีคุณ สมบัติดังกล่าวมา
ปฏิบัติงานนั้นจํา เป็นต้องสร้างเครื่องมือสําคัญ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Appraisal) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล 
ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่องค์กรนําไปใช้ในการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน 
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การโอนย้ายการให้พักงานและการให้พ้นจากงานโดยทั่วไปแล้วการที่จะทําให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดําเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้นองค์กร
มักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณาประเมินผลซึ่งหนึ่ง
ในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)ทั้งนี้
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน
โดยองค์กรต้องทําการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนก่อนแล้ว
เมื่อดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่
องค์กรได้กําหนดไว้ 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับคําว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Performance Standard) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ให้
ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจ
หรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทําได้การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะ
เป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้อง
ปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐานหลายๆด้านด้วยกันอาทิด้าน
ปริมาณคุณภาพระยะเวลาค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานเนื่องจาก
มาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปของปริมาณในขณะที่บางประเภทอาจ
ออกมาในรูปของคุณภาพองค์กรจึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ 
 
๓.๒ วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการ
ต่างๆของหน่วยงาน 
 ๒. เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร/การจัดทํามาตรฐาน
การปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภครัฐ (PMQA หมวด๖การจัดการ
กระบวนการ) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอยางมีประสิทธิภาพ 
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๓. เพื่อให้การทํางานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเปูาหมายได้ผลิตผลหรือ
การบริการที่มีคุณภาพเสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมายมีการทํางาน
ปลอดภัยเพื่อการบรรลุข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 
 
๓.๓ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องค์กรและบุคคลในองค์กรจะได้รับจาก
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นใช้ซึ่งมีด้วยกันหลายประการไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการสร้างแรงจูงใจการปรับปรุงงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีดังนี้ 
 ๓.๓.๑ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องการเปรียบเทียบผลงานที่ทําได้กับที่ควรจะเป็นนั้นมีความชัดเจนมองเห็น
แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้นและช่วยให้มีการฝึกฝนตนเอง
ให้เข้าสู่มาตรฐานได้ 
 ๓.๓.๒ ด้านการสร้างแรงจูงใจ 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้าให้เกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทายผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความสําเร็จจะ
เกิดความมานะพยายามผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 
 ๓.๓.๓ ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ช่วยให้ไม่ต้องกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้งทําให้มองเห็นแนวทางในการ
ปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงานช่วยให้สามารถพิจารณาถึง
ความคุ้มค่าและเป็นประโยชนต่อการเพิ่มผลผลิต 
 ๓.๓.๔ ด้านการควบคุมงาน 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการ
ปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหน้าที่และส่งผ่านคําสั่งได้ง่ายช่วย
ให้สามารถดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นและสามารถควบคุมงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 ๓.๓.๕ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีหลักเกณฑ์ปูองกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ทําได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและ
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ดีขึ้น 
 
๓.๔ ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานประกอบด้วย 
 ๑. เลือกงานหลักของแต่ละตําแหน่งมาทําการวิ เคราะห์โดยดู
รายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ประกอบ 
 ๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อกําหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงาน
ลักษณะใดจากตําแหน่งนั้นไม่ว่าจะเป็นปริมาณงานคุณภาพงานหรือวิธีการปฏิบัติงาน
ซึ่งเงื่อนไขหรือขอ้กําหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบายหลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับ
ของหน่วยงานหรือองค์กร 
 ๓. ประชุมผู้ที่ เกี่ยวข้องได้แก่ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานทุก
หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้นๆเพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 
 ๔. ชี้แจงและทําความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆเกี่ยวกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ 
 ๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว้ 
 ๖. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่กําหนดไว้ให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้นเกณฑ์ของมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์ที่องค์กรมักกําหนดเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานได้แก่เกณฑ์ด้านปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพ
ของงาน 
 
๓.๕ ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงานซึ่งกล่าวได้โดยละเอียดดังนี้ 
 ๑. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติ เป็นการกําหนดว่างานต้องมี
ปริมาณเท่าไรและควรจะใช้เวลาปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จดังนั้นงาน
ลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถกําหนดมาตรฐานด้วยปริมาณหรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได ้
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 ๒. คุณภาพของงาน เป็นการกําหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นควรมี
คุณภาพดีมากน้อยเพียงใดโดยส่วนใหญ่มักกําหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความ
ครบถ้วนประณีตถูกต้องเชื่อถือได้ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร 
 ๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหน่งไม่สามารถ
กําหนดมาตรฐานด้วยคุณภาพหรือปริมาณแต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิก
หรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบดังนั้น การกําหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้อง
แสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติตน
อย่างไรเนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กรและขวัญกาลังใจของเพื่อนร่วมงานอย่างไรก็ตามเพื่อให้การกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่งงานต่างๆ ในองค์กรมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปฏิบัติงานผู้ทําหน้าที่กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องคํานึงถึงสิ่งสําคัญ
บางประการนั่นก็คือต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวของทุกฝุายสามารถยอมรับได้โดยทั้ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรม
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามที่กําหนดไว้ลักษณะงานที่กําหนดไว้ใน
มาตรฐาน ต้องสามารถวัดได้เป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอื่นๆที่สามารถวัดได้มี
การบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรมีการเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้กล่าวคือควรต้องมี
การทบทวนมาตรฐาน การปฏิบัติงานเป็นประจําทุกปีทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง
เพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุ
เนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่หรือนําอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่
มาใชป้ฏิบัติงาน 
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๓.๖ มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 การควบคุม หมายถึงกระบวนการที่กระทําให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้
ดําเนินการไปตามแผนที่กําหนดไว้หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้
ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึงการบังคับให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้จาก
ความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏว่า
ไม่เป็นไปตามทิศทางกรอบหรือข้อกําหนดที่วางไว้ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้อง
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน
ดังกล่าวมิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 
 การควบคุมอ านาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น 
๕ ประเภทด้วยกัน คือ 
 ๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการ
ควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อจัดการให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่กําหนดไว้ใน
แผนเรียกว่าการควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มี
ลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้เรียกว่าการควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วยคือการควบคุม
ให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่กําหนดไว้   
 ๒. การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เป็นการ
ควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการโดยควบคุมให้
ปฏิบัติงานตามวิธีที่กําหนดไว้และให้เป็นไปตามกําหนดการโครงการควบคุมและบํารุง
ขวัญเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานความประพฤติความสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย 
 ๓. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่การควบคุม
การใช้จ่าย (Cost-Control)การควบคุมทางด้านงบประมาณ (Budget Control) 
ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆทั้งนี้เพื่อให้โครงการเสียค่าใช้จ่ายต่ําสุดและมี
เหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
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 ๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical 
Resources) ได้แก่การควบคุมการใช้จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยนําเข้าของโครงการเพื่อให้เกิดการ
ประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 
 ๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques 
or Procedure) ได้แก่ การควบคุมกํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาที่กําหนดไว้สาหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้นๆโดยจะต้องควบคุมทั้ง
เทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย 
 
 ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 
 ความสําคัญความจําเป็นและประโยชน์ของการติดตามและการควบคุม
นั้นอาจพิจารณาได้จากประเด็นต่อไปน้ี 
 ๑. เพื่อให้แผนบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ประโยชน์ในข้อนี้
นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่สําคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการทั้งนี้
เพราะวัตถุประสงค์และเปูาหมายถือเป็นหัวใจสําคัญของโครงการหากไม่มีการยึด
เปูาหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้วเราก็ไม่ทราบว่าจะทาโครงการนี้ไปทําไม เมื่อ
เป็นเช่นนี้การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆที่จะช่วยประคับประคองให้
โครงการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 
 ๒. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและ
ค่าใช้จ่ายของโครงการโดยการเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ซึ่งจะ
สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไปได้มาก ทําให้สามารถนําทรัพยากรที่
ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่นหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆได้ 
 ๓. ช่วยกระตุ้นจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานการติดตาม
ควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการจับผิดเพื่อลงโทษแต่เป็นการแนะนําช่วยเหลือโดยคํานึงถึง
ผลสําเร็จของโครงการเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นผู้นิเทศงานและผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะ
ได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงานทําให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น เพราะมีพี่เลี้ยง
มาช่วยแนะนําช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหา
อุปสรรคต่างๆก็จะมีมากขึ้น 
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 ๔. ช่วยปูองกันความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้โครงการบาง
โครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดีพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้และ
หากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ที่เรียกว่า “สายเกินแก้” ก็จะไม่
เกิดขึ้น 
 ๕. ทําให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้นทั้งนี้ในขณะที่
ทําการติดตามและควบคุมนั้นผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่างๆของ
โครงการหลายประการจึงจะสามารถจัดหามาตรการในการปูองกันแก้ไขได้อย่าง
ถูกต้อง 
 ๖. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้เห็นเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐาน
ของงานได้ชัดเจนขึ้นโดยปกติโครงการต่างๆมักจะกําหนดวัตถุประสงค์หรือเปูามายไว้
อย่างหลวมๆหรือใช้คาที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมสูงเช่นคําว่าพัฒนาขยายปรับปรุง
กระตุ้นยกระดับฯลฯซึ่งทําให้ผู้ปฏิบัติงานหรือแม้กระทั่งผู้บริหารมองไม่เห็นเปูาหมาย
ได้ชัดเจนไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่ถูกต้องได้เมื่อมีการติดตามและควบคุม
โครงการจะต้องมีการทําให้วัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมทั้งมาตรฐานต่างๆชัดเจน
ขึ้นเพื่อจะได้สามารถเปรียบเทียบและทาการควบคุมได ้
 กล่าวโดยสรุปได้ว่าการติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือสําคัญของ
กระบวนการบริหารและกระบวนการวางแผนทําให้การดําเนินการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์นโยบายที่กําหนดไว้การติดตามและการควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกันมักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระกล่าวคือเมื่อมีการติดตาม
ดูผลการทํางานว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าว
ให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการและในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะทํา หน้าที่
ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอมิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได ้
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ภาคผนวก 
 

ภาพกิจกรรม 
  

การประชุมคณะท างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการ
ปราบปรามการทุจริต สถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ 2561 
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การอบรมมความเสี่ยงและความรับผิดทางละเมิดในการบริหารงานพัสด ุ
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การอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ 
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การอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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กิจกรรมสวดมนตแ์ละเจริญสมาธิ ตามโครงการเสริมพลงัคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต ด้วยการสวดมนต์เจริญสมาธิของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข โดยมีคณะผู้บริหาร 

และบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก ร่วมกิจกรรมดังกลา่ว 
ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห ์ณ ห้องประชุมมูลนิธิวัณโรค ชั้น 5 อาคาร 7 สถาบันโรคทรวงอก 
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คณะผู้จัดท า 

ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก 

รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการจริยธรรม 

ง า น คุ้ ม ค ร อ ง จ ริ ย ธ ร ร ม 
ก ลุ่ ม ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป 
ภารกิจด้านอ านวยการ 

คณะท างานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมความโปร่งใสและ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต 

งานเวชนิทัศน์ กลุ่มงานส่งเสริม 
และเผยแพร่วิชาการ ภารกิจ
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